„Uchwała nr 1/06/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku w dniu 30
czerwca 2012 r. postanawia wybrać Pana/ią
____ Przewodniczącym/ą
Zgromadzenia”.
„Uchwała nr 2 /06/2012 w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUXIMA S.A. w dniu 30 czerwca 2012 roku
postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1. otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. przyjęcie porządku obrad;
4. uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2011 i podjecie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
7. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i
podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
8. podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2011;
9. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011.
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
12. podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez
emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób
będących akcjonariuszami na dzień na dzień 20 lipca 2012 r. (dzień prawa
poboru);
13. podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii G, a także ubiegania
się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wszystkich
akcji serii G i udzielenie zarządowi upoważnienia do dokonania wszystkich
czynności faktycznych i prawnych do tego zmierzających;
14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi upoważnienia do
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem prawa poboru w
ramach kapitału docelowego;
15. podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D, a także ubiegania
się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wszystkich
akcji serii D i udzielenie dla zarządu upoważnienia do dokonania wszystkich
czynności faktycznych i prawnych do tego zmierzających;
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16. podjęcie uchwały w sprawie zmian § 6 ust. 1, § 12 ust.1, §12 ust. 4, §15,
dodanie § 17 ust. 3, zmiany §19 ust. 2, dodania pkt. l) do § 22 ust. 2, skreślenie
§ 32 i zmiany numeracji pozostałych § Statutu Spółki oraz upoważnienie Rady
Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu i wprowadzenia drobnych
zmian redakcyjnych;
17. wolne wnioski;
18. zamknięcie Zgromadzenia.”
„Uchwała nr 3/06/2012 w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie
wyboru Komisji Skrutacyjnej
Na podstawie art.420 §3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUXIMA S.A.
z siedzibą w Ełku postanawia uchylić tajność głosowania w dniu 30 czerwca 2012
roku przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej.”
„Uchwała nr 4/06/2012 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUXIMA S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r.
postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie :____________”.
„Uchwała nr 5/06/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUXIMA S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r.
postanawia przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2011.”
„Uchwała nr 6/06/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUXIMA S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r.
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31
grudnia 2011, na które składa się m.in. bilans zamykający się po stronie aktywów i
pasywów sumą bilansową _____________ złotych i rachunek zysków i strat
wykazujący stratę netto w wysokości __________ złotych.”.
„Uchwała nr 7/06/2012 w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUXIMA S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r.
postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2011 w wysokości ___ zł z kapitału
zapasowego.”
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„Uchwała nr 8/06/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUXIMA S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r.
postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.”
„Uchwała nr 9/06/2012 w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Prezesowi
Zarządu Krzysztofowi Godusławskiemu z wykonania przez niego obowiązków za
rok obrotowy 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUXIMA S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r.
postanawia udzielić Krzysztofowi Godusławskiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za rok obrotowy 2011.”
„Uchwała nr 10/06/2012 w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi
Zarządu Markowi Kaszkowiakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUXIMA S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r.
postanawia udzielić Markowi Kaszkowiakowi absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Członka Zarządu za rok obrotowy 2011.”
„Uchwała nr 11/06/2012 w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi
Zarządu Bartoszowi Niegrebeckiemu z wykonania przez niego obowiązków za
rok obrotowy 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUXIMA S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r.
postanawia udzielić Bartoszowi Niegrebeckiemu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Członka Zarządu za rok obrotowy 2011.”
„Uchwała nr 12/06/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Jackowi Olejkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy
2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUXIMA S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r.
postanawia udzielić Jackowi Olejkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu za rok obrotowy 2011 i udziela mu mandatu na
kolejny rok obrotowy.”
„Uchwała nr 13/06/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Dorocie Konarskiej z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2011
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUXIMA S.A. z dnia 30 czerwca 2012r
postanawia udzielić Dorocie Konarskiej absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków Członka Zarządu za rok obrotowy 2011 i udziela jej mandatu na
kolejny rok obrotowy.”
„Uchwała nr 14/06/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Jarosławowi Rewuckiemu z wykonania przez niego
obowiązków za rok obrotowy 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUXIMA S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r.
postanawia udzielić Jarosławowi Rewuckiemu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.”
„Uchwała nr 15/06/2012 w sprawie udzielenia absolutorium byłej Wice
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Dorocie Konarskiej z wykonania przez nią
obowiązków za rok obrotowy 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUXIMA S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r.
postanawia udzielić Dorocie Konarskiej absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków Wice Przewodniczącej Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.”
„Uchwała nr 16/06/2012 w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi
Rady Nadzorczej Mariuszowi Kamienowskiemu z wykonania przez niego
obowiązków za rok obrotowy 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUXIMA S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r.
postanawia udzielić Mariuszowi Kamienowskiemu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.”
„Uchwała nr 17/06/2012 w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi
Rady Nadzorczej Karolowi Pupikowi z wykonania przez niego obowiązków za
rok obrotowy 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUXIMA S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r.
postanawia udzielić Karolowi Pupikowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.”
„Uchwała nr 18/06/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej Arkadiuszowi Zapała z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2011
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUXIMA S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r.
postanawia udzielić Arkadiuszowi Zapała absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.”
„Uchwała nr 19/06/2012 w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi
Rady Nadzorczej Krzysztofowi Konopka z wykonania przez niego obowiązków za
rok obrotowy 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUXIMA S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r.
postanawia udzielić Krzysztofowi Konopka absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.”
„Uchwała nr 20/06/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej Jackowi Mamot z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUXIMA S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r.
postanawia udzielić Jackowi Mamot absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011. ”
„Uchwała nr 21/06/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej Łukaszowi Bartczak z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUXIMA S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r.
postanawia udzielić Łukaszowi Bartczak absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011. ”
„Uchwała nr 22/06/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej Piotrowi Mamrowicz z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUXIMA S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r.
postanawia udzielić Piotrowi Mamrowicz absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011. ”
„Uchwała nr 23/06/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
§1.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Luxima S.A. z dnia 30 czerwca 2012
roku niniejszym podwyższa kapitał zakładowy z kwoty 3.280.000 zł do kwoty nie
niższej niż 3.780.000 zł i nie wyższej niż 4.920.000 zł, to jest o kwotę nie niższą niż
500.000 zł i nie wyższą niż 1.640.000 zł poprzez emisję nie mniej niż
5.000.000 nowych akcji serii G i nie więcej niż 16.400.000 nowych akcji serii G
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zwykłych, na okaziciela, równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 zł
każda.
§1.2. Emisja dojdzie od skutku, jeżeli akcje serii G zostaną objęte w minimalnej
liczbie co najmniej 5.000.000 sztuk to jest kapitał zakładowy zostanie podwyższony o
kwotę nie niższą niż 500.000 zł (minimalna wysokości podwyższenia kapitału
zakładowego).
§1.3 Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ofercie
publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 2:1, tj. na dwie stare akcje
będzie przypadała jedna nowa akcja serii G, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli
akcjonariuszami Spółki w dniu 20 lipca 2012 roku (dzień prawa poboru).
§1.4

Cena emisyjna każdej akcji wynosi 0,10 zł.

§1.5 Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od dywidendy
wypłacanej za rok obrachunkowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
§1.6 Akcje zostaną pokryte w całości
podwyższenia kapitału zakładowego.

gotówką

przed

zarejestrowaniem

§1.7 Akcje serii G nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i
będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
§1.8 Niniejszym, na podstawie art. 432§1pkt. 6 KSH upoważnia się Zarząd do
przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii G, określenia terminów otwarcia i
zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii G i
zasad ich opłacania.
§1.9 Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art.
436§1 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii G, będą
mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na
akcje serii G w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa
poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru
zostaną przydzielone stosunkowo do wielkości tych dodatkowych zapisów, a
pozostałe jeszcze ewentualnie akcje Zarząd będzie mógł zaoferować za cenę i na
warunkach według własnego uznania z tym, że cena akcji nie może być niższa niż
cena emisyjna.
§ 1.10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia
Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych
niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do
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obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki
do:
a) określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania
prawa poboru akcji serii G. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym
zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa,
b) dokonania przydziału akcji serii G oraz wszelkich czynności związanych z
podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
c) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego
kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu
spółek handlowych.”
„Uchwała nr 24/06/2012 w sprawie dematerializacji akcji serii G
§1.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2012 roku
niniejszym wyraża zgodę i postanawia o ubieganiu się o dematerializację akcji serii
G w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o obrocie instrumentami
finansowymi.
§1.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym wyraża zgodę i
postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§1.3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia
Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych
niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki
do:
a) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji
serii G, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii G,
b) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii G do
obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”
„Uchwała nr 25/06/2012 w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia
kapitału w ramach kapitału docelowego z zachowaniem prawa poboru
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Luxima S.A. z dnia 30
czerwca 2012 r. niniejszym udziela Zarządowi upoważnienia do podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w terminie 3 lat od zarejestrowania niniejszej uchwały
do wysokości ¾ kapitału zakładowego na dzień podjęcia niniejszej uchwały, tj. o
kwotę nie wyższą niż 2.460.000,00 zł (kapitał docelowy).
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§2.
Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd
umocowany jest do:
a) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i
organizacyjnych w sprawie dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji
oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień
obowiązujących przepisów prawa;
b) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i
organizacyjnych w sprawie emisji akcji w drodze oferty publicznej i ubieganiu
się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu w ramach
Alternatywnego Systemu Obrotu NEWCONNECT prowadzonego przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień
obowiązujących przepisów prawa.
§3.

Przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.460.000,00 zł w terminie 3 lat od
zarejestrowania niniejszej uchwały w ramach kapitału docelowego uzasadnione
jest stworzeniem możliwości dla Spółki do elastycznego pozyskania
finansowania na rozwój Spółki.”

„Uchwała nr 26/06/2012 w sprawie dematerializacji akcji serii D
§1.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2012 r.
niniejszym wyraża zgodę i postanawia o ubieganiu się o dematerializację akcji serii
D w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o obrocie instrumentami
finansowymi.
§1.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym wyraża zgodę i
postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§1.3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia
Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych
niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki
do:
a) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji
serii D, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii D,
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b)

podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D do
obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

„Uchwała nr 27/16/2012 w sprawie zmian Statutu
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Luxima S.A. z dnia 30 czerwca
2012 r. niniejszym dokonuje zmian Statutu w ten sposób, że:
a/ W związku z uchwałą nr 23 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany §
6. 1 Statutu, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.780.000 (trzy miliony
siedemset osiemdziesiąt tysięcy) złotych i nie więcej niż 4.920.000 (cztery
miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż
37.800.000, a nie więcej niż 49.200.000 równych i niepodzielnych akcji zwykłych
na okaziciela o wartości nominalnej po 0.10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a/ 8.340.000 akcji serii A o numerach od A 1 do A 8.340.000;
b/ 4.660.000. akcji serii B o numerach od B1 do nr B 4.660.000;
c/ 1.700.000 akcji serii C o numerach od C 1 do C 1.700.000;
d/ 1.700.000. akcji D o numerach od D1 do nr D 1.700.000;
e/ 16.400.000 akcji serii F o numerach od F 1 do F 16.400.000.
f/ nie mniej niż 5.000.000 i nie więcej niż 16.400.000 akcji serii G o numerach
od G 1 do numeru nie większego niż G 16.400.000.”
b/ W § 6 dotychczasową numerację ustępu 1a zamienić na ust. 2, ustęp 2 A na ust. 3 i
odpowiednio zmienić numerację wszystkich pozostałych ustępów § 6.
c/§12.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo
niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej
należą do zakresu działania Zarządu. Zarząd jest uprawniony do emisji obligacji
Spółki, innych niż obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa.”
d/ §12.4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Zarząd jest upoważniony w terminie 3 lat od dnia zarejestrowania zmiany statutu
w tym zakresie podwyższyć kapitał zakładowy do wysokości ¾ kapitału
zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia zarządowi, tj. o kwotę nie wyższą
niż 2.460.000 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych, stosownie do
postanowień art. 444 i następnych k.s.h.”
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e/§15 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami
konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź
uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten
obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku
posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź
prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.”
f/ Do § 17 dodaje się ust. 3 o następującej treści:
„Jeżeli skład Rady Nadzorczej zmaleje poniżej statutowego poziomu na skutek
wygaśnięcia mandatów jej członków – wówczas pozostali członkowie Rady
Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowych członków tak, by skład Rady
odpowiadał prawu i mogła ona podejmować statutowe czynności, jednak wybór
nowych członków Rady musi odbyć się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu
g/ §19.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Szczegółowy tryb postępowania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią
regulamin, który będzie zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy”
h/ do §22 ust. 2 dopisuje się pkt. l/ o następującym brzmieniu:
„l/
wyrażenie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania
wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania
wieczystego.”
i/
skreśla się dotychczasową treść § 32, a dotychczasowe § 33, §34 otrzymują
nową, kolejną numeracje jako § 32, §33.
§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Luxima S.A. z dnia 30 czerwca
2012 r. niniejszym, na podstawie art. 430 §5 k.s.h., upoważnia Radę Nadzorczą do
przyjęcia tekstu jednolitego Statutu po wprowadzeniu ewentualnych drobnych
korekt redakcyjnych i uwzględnieniu zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.”
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